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W i l l f a r t h .  Versuche zur Bekampfung des Kartoffel~chorfes. 
(Deutsche Landwirthschaftliche Presse 1898). 

S o r a u e r .  (Z. d. Landwirthschaftskammer f. d. Provinz Schlesi~n. 
1898. 21). 

Jahresber icht  des Sonder~usschusses ffir Pflanzenschutz 1893-1900. 
F r a n k .  Kampfbuch gegen die Sch~dlinge unserer  Feldfrilchte 

1897. 

December 1901. C.-J.-J. VA.'~ HALL. 

EEl IlIEUW IRIDDEL TEGEll OEII ECHTEII IIIEELDAUW OF HET OiDIUI! 
VAN DEN WIJIISTOK. 

Een der ergste ziekten van den wijnstok is, althans in 

onzestreken, de Ech te  Meeldau w van denwijnstok, meestal 

kortweg het 0$d i u m  genoemd naar zijn Latijnschen weten- 

schappelijken naam O ~ d i u m  T u c k e r i .  - -  Wij achten bet 

onnoodig bier hog in bizonderheden over deze zeer ver- 

spreide ziekte te treden, daar wij haar reeds v/'oeger een 

opstel hebben gewijd (l). Wij hebben er tevens hare ken- 

teekens beschreven en ook op het onderscheid gewezen tus- 

schen deze, de Echto Meeldauw en een andere ziekte, die el. 

niet mede verwant is, maar die er mede verward zou kunnen 

worden. 

Als bestrijdingsmiddeleu die met goed gevolg aange- 

wend worden, zijn zwavel in fijn verdeelden poedervor- 

migen toestand en verschillende zwavelverbindingen in op- 

lossing, sinds lang in zwang. 

Thans deelt SEELm (2) mede dat her gewone sodazout 

(1) Zie Tijdschrif t  over Plantenziektcn ,  2~ jaarg.  1896, blz. 10. 
(2) SEE[,m W. Erfolgreiche Beh~mpfung des Traubenpilze~, Pros-  

kauer  Obstbau-Zeitung Jahrg .  V. n ~ 4. - -  Naar  t e n  re fe raa t  van APem, 
in Centralblat t  ftir Bak~eriologie., Pa ras i t enkunde  und Infekt ions-  
k rankhe i t en .  Zweite Abteilung.  Band VII (1901), n ~ 13, bldz. 478. 



1 0 7  - -  

(natriumcarbonaat of koolzuur natrium) ook oon uitstokend 

bestr~jdlngsmiddel is. 

Reeds in i884, teen hat Oidium in zijne streak erg 

woedde, verkreeg SEELIG zeergunstige uitslagen met een 

behandeling van dubbel koolzuro soda of natriumbicarbo- 

naat. Teen in 1899 hat O~dium weer hevig optrad, ham hij 

de gelegenheid to baat om het middel verder to beproeven ; 

doch deze maal gebruikto hij een oplossing h 2 ten honderd 

van hat gewone sodazout. De uitslag was volkomen guns- 

tig. De schimmelgroepjes verdroogden, maar de aangetasto 

scheuten en bladeren groeiden ongestoord verder ; ook debes- 

sen (druiven) hadden niet geleden, maar werden volkomen 

rijp; de plaats waar zij vroeger aangetast waren geweest, 

ken nog duidelijk herkend women aan de dunne bleek- 
bruine kurklaag ; doch deze was nergens voldoendo goweest 
om hat barsten der druiven te veroorzaken. 

Dezo behandeling is zoo eenvoudig en zoo goedkoop dat 

wij onze lazars warm aanbevelen bij gelegenheid er e e n  

proefneming made to doen, niet alleen in goval van oidium 

bij den wijnstok, maar ook in gevaI van ziekton, die bij 

andere planton door ErysipheSn of Echto Meeldauwzwam- 

men worden veroorzaakt, zooals de rozenmeeldauw (Spae- 
rotheca pannosa) op toes ea perzik; de kruis-of  stokelbes- 

meeldauw (Microsphaera Grossularia); de meeldauw van 

do hop (Sphaerolheca Castagnei), die ook op komkom- 

mar, erwt, appel, aardbezie en talrijke andere planton voor- 

komt, an een aantal andere meeldauwzwammen (i). 

G, STAES. 

(1) Tot de meeldauwzwammen behooren o. a. nog, boven de hooger 
genoemde : 

Podosphaera tridactyla, op pruim, kers, abrikoos en lijsterbes ; 


